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BIZTONSÁGI ADATLAP  
készült a 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet szerint 

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító: VESPER C&F rovarirtó permet 
1.2. Azonosított felhasználás: rovarölő permet, biocid termék, III. főcsoport 18. terméktípus 

A termék hatóanyaga: etofenprox (3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter) – jóváhagyott hatóanyag 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Hat-Agro Higiénia Kft. 
Cím: H-9027 Győr, Tibormajori út 1. 
Telefon: (36) 96-525-023, Fax: (36) 96-519-323 
info@hatagro.hu; www.hatagro.hu 
A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: zskato@hatagro.hu 

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben 06 (1) 476-6464 
éjjel-nappal hívható szám: 06 (80) 20 11 99 

2. szakasz: A veszély meghatározása 

2.1. Az keverék osztályozása: a vonatkozó uniós szabályozások (67/548/EGK (DSD1) és 1999/45/EK (DPD2) irányelvek, 
szerint a termék nem veszélyes keverék. 
A 1272/2008/EK (CLP3) rendelet és módosításai szerint a termék veszélyes keverék: Veszélyes a vízi környezetre. 
2.1.1. Osztályozása a DPD szerint: nem szükséges 
2.1.2. Osztályozása a CLP szerint:  szükséges, Aquatic Acute 1, H 400, Aquatic Chronic 1, H410 

2.2. Címkézési elemek 

Figyelem 

 

A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok: 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. 

Hatóanyag-tartalom: 2 g/l etofenprox 
Tartósítószert (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

2.3. Egyéb információ: a REACH XVII. melléklete alapján speciális korlátozás nincs 

2.3. Egyéb veszélyek: nincsenek 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Kémiai jelleg: keverék 

Összetevő Koncentráció 
DSD: veszélyjel, besorolás, R-mondat 

CLP: veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 

Etofenprox 
CAS-szám: 80844-07-1 EU-szám: 407-980-2 
Index-szám: 604-091-00-3 

2 g/l 

— 

Lact. H362, Aquatic Acute 1, H 400, Aquatic 
Chronic 1, H410 

A termék egyéb összetevői nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk 
a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket az adatlapon fel kell tüntetni. 

A H-mondatok a tiszta komponensre vonatkoznak, a termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A 
H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

Általános tudnivalók: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk 
orvost és mutassuk meg a termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő 

                                                           
1 Dangerous Substance Directive: 67/548/EGK irányelv és módosításai 
2 Dangerous Product Directive: 1999/45/EK irányelv és módosításai 
3 Classification, Labelling and Packaging: 1272/2008/EK rendelet és módosításai 
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beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága 
nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Bőrrejutás esetén: Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal alaposan le kell mosni. 
Szembejutás esetén: Alaposan mossa bő vízzel a szemhéjak széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Forduljon 
szemorvoshoz. 
Lenyelés esetén: Semmilyen körülményes között ne hánytassunk! AZONNAL FORDULJUNK ORVOSHOZ. 
Belélegzés: Távolítsuk el a veszélyforrástól a sérültet, vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalomba, tartsuk melegen. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem várhatók 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Kezeljen a tüneteknek megfelelően. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Megfelelő oltóanyag: Víz, szén-dioxid. Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag: nincs. 

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: Az égés során gyakran sűrű fekete füst képződhet. Az égés- és 
bomlástermékek belélegzése veszélyes lehet az egészségre. 

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független 
légzőkészülék szükséges. A szennyezett tűzoltóvizet össze kell gyűjteni, csatornába engedni tilos. 
Az ép tartályokat távolítsuk el a tűz közeléből. 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A termék szembejutását bőrre 
kerülését el kell kerülni. Lásd a 7. és 8. szakaszban megadottakat. Megfelelő védőfelszerelés viselése szükséges. A 
védőfelszereléssel nem rendelkezőket távolításul el. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Szüntessük meg a szivárgást. Nagy mennyiségű kiömlött terméket nem 
gyúlékony, inert anyaggal (pl. vermikulit, homok, föld, diatomaföld) kell befedni, felitatni, majd összegyűjteni, és 
megfelelő címkével ellátott zárható hulladékgyűjtő tartályban tárolni és megsemmisíttetni. 
A kiömlött anyag csatornába, víztestekbe ne jusson! Amennyiben mégis vízfolyásokba jut, értesítsük a területileg 
illetékes hatóságot. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Gyűjtsük mielőbb össze a kiömlött 
anyagot, megfelelő védőruhát és maszkot viseljünk közben. A maradékot nedvszívó anyaggal (pl. rongy, mop) fel kell 
törölni, majd bő vizes felmosással feltakarítani. A szennyezett felmosóvizet is gyűjtsük össze. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 13. szakasz. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 

A termék raktározására vonatkozó előírások alkalmazandóak azokra a telephelyekre is, ahol a terméket felhasználják. 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Ne együnk vagy igyunk a munkavégzés közben. A termék 
használata után mossunk kezet. Az elszennyeződött ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni. 
Speciális intézkedés tűz és robbanásveszély esetén: Kerüljük el, hogy illetéktelen személyek kezébe kerüljön. 
Kezelési javaslat: Alkalmazása előtt olvassuk el címkén található használati utasítást, a termék felhasználására 
vonatkozó óvintézkedéseket, figyelmeztetéseket és a munkavédelmi előírásokat. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A készítményt eredeti csomagolásban tároljuk jól lezárva, száraz helyen élelmiszerektől, italtól, takarmánytól 
elkülönítve kell tartani. Gyermekek, illetéktelen személyek, haszonállatok ne férjenek hozzá! 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Biocid termék, rovarirtó szer. A felhasználók mindig olvassák 
el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzés/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek/foglalkozási expozíciós határérték: (a munkahelyi levegőben megengedett határérték): 
nincs adat 
DNEL1 értékek: nincs adat 

PNEC2 értékek: nincs adat 
                                                           
1 DNEL: DERIVED NO EFFECT LEVEL (a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje) 
2 PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció) 



 3/5 VESPER C&F 
Verzió: 1.0-HU 

Készült: 2015.január 27. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Műszaki intézkedések: Megfelelő védőfelszerelések biztosítása. 

Higiéniai intézkedések:  
 Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! 
 Az elszennyeződött ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni. 

Személyi védőfelszerelések: 
Normál körülmények között nem szükséges. Kezeljük a vegyszerek kezelésének általános szabályai szerint. 

8.3. Környezetvédelem: A termék nagy mennyiségei ne jussanak talajvízbe, csatornába, szennyvizekbe, talajba. 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Halmazállapot: folyékony 
Megjelenési forma: nincs adat 
Szín: nincs adat 
pH: 8.0 
Forráspont/tartomány:  nincs adat 
Gőznyomás: nem releváns 
Lobbanáspont: nem releváns 
Relatív sűrűség: nincs adat 
Gyúlékonyság: nincs adat 
Oldhatóság vízben: nincs adat 
Olvadáspont/tartomány: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat 
Bomlási hőmérséklet: nincs adat 

9.2. Egyéb információk: nincs adat 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: Megfelelő tárolás és kezelés esetén nem jellemző. 

10.2. Kémiai stabilitás: A 7. szakaszban előírt kezelés és tárolás esetén stabil keverék. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nincs adat, normál körülmények között nem áll fenn 

10.4. Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet 

10.5. Nem összeférhető anyagok: A gyártó jóváhagyása nélkül más termékekkel ne keverjük össze. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Közönséges körülmények között megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek. 

11. Toxikológiai adatok 

11.1. A termék toxikológiai hatásaira vonatkozó információ: A termékkel célzott vizsgálatokat nem végeztek. 

11.2. A termék összetevőire vonatkozó toxicitási adatok: 
Etofenprox: 
Akut orális LD50 (patkány): > 2000 mg/ttkg 
Akut dermális LD50 (patkány): > 2000 mg/ttkg 
Akut inhalációs LC50 (patkány):  > 5,88 mg/l (4 óra) 

11.3. A készítmény expozíciójának várható hatásai, tünetek: (ha más nincs specifikálva, akkor nincs adat) 
a) Akut toxicitás: 
b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: 
c) Szemkárosodás/szemirritáció: 
d) Légzőszervi, vagy bőrszenzibilizáció: 
e) Csírasejt mutagenitás: 
f) Reprodukciós toxicitás: 
g) Rákkeltő hatás: 
h) Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: 
i) Célszervi toxicitás, többszöri expozíció: 
j) Aspirációs veszély: 



 4/5 VESPER C&F 
Verzió: 1.0-HU 

Készült: 2015.január 27. 

12. szakasz: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás: A készítményre vonatkozóan ökotoxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, megítélése az összetevőkre 
vonatkozó adatok, osztályozások alapján a CLP-rendeletnek megfelelően történt. Alkalmazzuk a helyes munkahelyi 
gyakorlat szerint, ne engedjük a környezetbe jutni. 

Etofenprox: 

a) Akut vízi toxicitás: 
LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 óra): 0,0027 mg/l 
LC50 (Lepomis macrochirus, 96 óra): 0,013 mg/l 
EC50 (Daphnia magna, 48 óra): 0,0012 mg/l 

a) Krónikus vízi toxicitás: 
NOEC (Oncorhynchus mykiss, 21 nap): 0,0032 mg/l 
NOEC (Danio rerio, 40 nap): 0,025 mg/l 
NOEC (Daphnia magna, 21 nap): 0,000054 mg/l 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat 
12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat 
12.4. Mobilitás a talajban: nincs adat 
12.5. PBT, vPvB értékelés: nincs adat 
12.6. Egyéb információ: nincs adat 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési szempontok: A termék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 
alapján történjen. A hulladékkulcs felhasználási terület és a körülmények folytán változhat. 

13.2. A termék hulladékának besorolása a gyártó szerint: Hulladékkulcs/EWC-kód: 07 04 01* – veszélyes hulladék 
07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és 

biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 
07 04 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 
A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 
szabályozza. 

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények – ADR/RID, IMDG és ICAO/IATA – szerint 
veszélyes áru. 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID): UN-szám: 3082 
Az anyag megnevezése: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Etofenprox) 
Osztály: 9. Osztályozási kód: M6, Veszélyt jelölő szám: 90 
Csomagolási csoport: III, Veszélyességi bárca száma: 9., Korlátozott mennyiség: 5 liter 
Engedményes mennyiség: E1, Szállítási kategória/alagút-korlátozási kód: 3 (E) 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

Vonatkozó közösségi joganyagok: 
Biocid joganyagok: 528/2012/EU biocid rendelet és módosításai, 354/2013/EU, 414/2013/EU, 564/2013/EU, 

613/2013/EU, 736/2013, 837/2013/EU, 88/2014/EU és 334/2014/EU, 1062/2014/EU rendeletek 
REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai 
DSD: 67/548/EGK irányelv és módosításai 
DPD: 1999/45/EK irányelvek módosításai 
CLP: 1272/2008/EK rendelet és módosítása 

Vonatkozó magyar joganyagok: 

Biocid rendelet: a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai, a 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalombahozatalának egyes szabályairól 
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Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a 
munkahelyek kémiai biztonságáról; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről; 

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; 

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékokról; 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről; 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 28/2011. 
(IX.9.) BM rendelet. 

16. szakasz: Egyéb információk 

Adatlaptörténet: Jelen adatlap a gyártó angol nyelvű, 2014. november 25-én kibocsátott 1. verziószámú adatlapja 
alapján készült. 

A keverék besorolását a 2. szakasz tartalmazza. 
A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R- és H-mondatok: 
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Veszélyességi kategóriák (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, nagyobb számok kisebb 
veszélyt jelentenek): Aquatic Acute: Vízi környezetre veszélyes, Vízi környezetre veszélyes – hosszútávú hatás. 

A biztonsági adatlap a termék szállított állapotára vonatkozik, és csak a biztonságos használat, a megsemmisítés, a 
tárolás, a szállítás, stb. szempontjából jellemzi a terméket, nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait 
garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Ha a terméket más keverék összetevőjeként használják, jelen 
adatlap adatai az új termék jellemzésére nem alkalmazhatók. 
A felhasználók maguk felelősek azon kockázatokért, amik a készítmény használatából következnek. A 
gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a készítmény 
okoz a vevőknek, felhasználóknak vagy harmadik személynek, mivel a termék használatára nincs befolyással. 


